Technický list

STOP FROST 10 kg, 25 kg

B7270

Dlouhodobě působící posypový přípravek k rozmrazování
námrazy, ledu a sněhu
Rozsah
použití:

Vysoce účinný, dlouhodobě působící prostředek
k rozmrazování námrazy, ledu a sněhu. Posypový
přípravek působí při teplotách do -50 °C a je
šetrný k životnímu prostředí. Použitelný pro
všechny venkovní prostory, kde zaručuje povrch
bez sněhu a náledí.
_________________________________________________

Způsob
aplikace:

Přípravek aplikujte pomocí posypové lopatky
přímo na místo nebo plochu, která je zledovatělá či
pokrytá sněhem. Při mírném mrazu dávkujte cca
20g/ m2 ošetřované plochy. Na silnější vrstvy ledu nebo sněhu aplikujte až
100g/m2 plochy.
___________________________________________________________________________

Vlastnosti
výrobku:

STOP FROST je granulovaný přípravek vhodný k údržbě namrzlých a
zasněžených cest, chodníků, garážových vjezdů, vchodů do budov a
nakládacích ramp. Přípravek obsahuje biogenní a stopové prvky, na jejichž
bázi jsou vyrobena některá hnojiva rostlin.







vzhledem k účinnosti nízká spotřeba
rozpouští sníh a led až do venkovní teploty – 50 ̊C
vhodné k aplikaci na plochách se sklonem terénu až 45 ̊
nepoškozuje mramorové dlažby a trávníky
neváže vlhkost
neškodný pro pohyb domácích zvířat (granule bez ostrých hran)

___________________________________________________________________________

Použití:

 k zajištění bezpečného pohybu zaměstnanců v zimním období ve všech
odvětvích průmyslu a provozovnách
 STOP FROST je ideální přípravek pro úpravy povrchu chodníků,
garážových vjezdů, vjezdů do provozoven, vstupních prostor, schodišť
(i z přírodního mramoru) a zejména k odmrazení nakládacích ramp,
kde se manipuluje s různě objemnými a těžkými břemeny
___________________________________________________________________________

Bezpečnostní
pokyny:

Dbejte upozornění na obalu výrobku. Postupujte dle pokynů uvedených
v bezpečnostních listech produktu. Před každým použitím ověřte snášenlivost.
Změny vyhrazeny.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů,
počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a
bezpečnostních listů, pak za kvalitu našich produktů přebíráme plnou záruku. Zamýšlenou aplikaci doporučujeme předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým poradcem.
Aktualizací tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.
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